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Tolfte internationella olympiaden i lingvistik

Peking (Kina), 21�25 juli 2014

Uppgifter för den individuella tävlingen

Skriv inte av uppgifterna. Lös varje uppgift på ett separat blad (eller �era blad). Ange på
varje blad uppgiftens nummer, ditt platsnummer och ditt efternamn. Annars kan ditt arbete
inte bedömas korrekt.

Dina svar måste vara välmotiverade. Om ditt svar saknar motivering, kommer du att få
en låg poäng, även om svaret är helt korrekt.

Uppgift nr 1 (20 poäng). Nedan ges några verbformer på benabena-språket samt deras
översättningar till svenska:

nohobe jag slår honom
kahalune vi kommer att slå dig
nokoho'ibe vi båda slår dig
nolenufu'inagihe därför att vi båda genomborrar er
noli�'ibe ni båda genomborrar oss
nofunagihe därför att jag genomborrar honom
no�ne du genomborrar honom
ni�la'ibe ni båda kommer att genomborra mig
nonahatagihe därför att du slår mig
lenahalube jag kommer att slå er
nahalanagihe därför att ni kommer att slå mig
lahala'ibe ni båda kommer att slå oss
nofutagihe därför att vi genomborrar honom
leni�lu'ibe vi båda kommer att genomborra er
noho'inagihe därför att vi båda slår honom

(a) Översätt till svenska:

noni�be, halu'ibe, li�latagihe, nokufune, nolahanagihe.

(b) Översätt till benabena:

• ni båda slår honom;

• vi kommer att genomborra dig;

• därför att vi slår er;

• därför att ni kommer att genomborra honom.

!△ Benabena-språket tillhör den transnyguineanska språkfamiljen. Det talas av cirka
45 000 människor i Papua Nya Guinea. �Ivan Derzhanski
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Uppgift nr 2 (20 poäng). Nedan ges singular-, dualis- och plural-formerna av några sub-
stantiv på kiowa samt deras översättningar till svenska. Vissa former är utelämnade, även om
alla existerar.

singular dualis plural

adO a a träd
mathOnsjan mathOnsjan mathOnsjadO liten �icka
k’O k’O k’OgO kniv
thot’olagO thot’ola thot’olagO apelsin
aufi aufigO �sk
phjaboadO phjaboa gatlykta
mathOn mathOdO �icka
k’OnbohodO k’Onbohon hatt
t’O t’OgO sked

e bröd
alOsOhjegO ? alOsOhjegO plommon
? tsegun tsegudO hund
alOguk’ogO alOguk’o ? citron
? k’aphthO k’aphthOgO gubbe
khOdO khO ? �lt
k’OdO ? k’OdO tomat
? alO ? äpple
? phO ? bisonoxe
? ? sadO barn
Olsun ? ? kam
? pitso ? ga�el
? thOphpaa ? stol

Fyll i rutorna med frågetecken.
!△ Kiowa-språket tillhör kiowa-tanoanska språken. Det är ett utrotningshotat språk som

enbart talas av några hundratal människor i Oklahoma, USA.
Orden på kiowa ges i en förenklad transkription. k’, t’, p’, kh, ph, th är konsonanter; O

är en vokal. �Aleksejs Pegu²evs
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Uppgift nr 3 (20 poäng). Två bröder och två systrar bodde en gång i tiden i det tangutiska
riket (�Det mäktiga vita och upphöjda landet�). De hade båda en son och en dotter.

△ △ △ △⃝ ⃝ ⃝ ⃝
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(△ = man, ⃝ = kvinna)

Nedan ser du uttalanden på tangutiska angående släktskapen mellan dessa personer. Nam-
net Lhie2nyn2 är ett mansnamn.

1. Ldiu2±e1 Nie2tse.
1 'yn1 kâ. j

1 ngu2.

2. Lhie2nyn2 Ngwi1mbyn2 'yn1 lio2 ngu2.

3. Sei1na1 Wa2nie1 'yn1 ndo.n
1 ngu2.

4. Ldiu2±e1 �an1nia1 'yn1 ndo.n
1 ngu2.

5. �an1nia1 Syn1mei1 'yn1 ¹we.j
1 ngu2.

6. Ldiu2±e1 Syn1mei1 'yn1 ¹we.j
1 ngu2.

7. Ldiu2±e1 Wa2nie1 'yn1 ¹we.j
1 ngu2.

8. Ke.i
1¹ey2 Ldiu2±e1 'yn1 ¹we.j

1 ngu2.

9. Ldiu2±e1 Ke.i
1¹ey2 'yn1 ¹we.j

1 ngu2.

10. Lhie2nyn2 Syn1mei1 'yn1 wia1 ngu2.

11. Lhie2nyn2 Sie1tsie1 'yn1 'i@1 ngu2.

12. Ke.i
1¹ey2 Wa2nie1 'yn1 lio2 ngu2.

13. Ke.i
1¹ey2 Sie1tsie1 'yn1 ¹we.j

1 ngu2.

14. Lhie2nyn2 Ke.i
1¹ey2 'yn1 wiej2 ngu2.

15. Syn1mei1 Nie2tse.
1 'yn1 ¹we.j

1 ngu2.

16. Ngon2ngwe1 Mbe2phon1 'yn1 kâ.j
1 ngu2.

17. Syn1mei1 Sei1na1 'yn1 kâ.j
1 ngu2.

18. Ldiu2±e1 Sie1tsie1 'yn1 ndo.n
1 ngu2.

19. Lhie2nyn2 Wa2nie1 'yn1 wia1 ngu2.

20. Ldiu2±e1 Sei1na1 'yn1 ¹we.j
1 ngu2.

21. Wa2nie1 Sei1na1 'yn1 mu1 ngu2.

22. �an1nia1 Wa2nie1 'yn1 ¹we.j
1 ngu2.

23. Ngon2ngwe1 Ldiu2±e1 'yn1 la2 ngu2.

24. Lhie2nyn2 Mbe2phon1 'yn1 mu1 ngu2.

25. Mbe2phon1 Ldiu2±e1 'yn1 ma1 ngu2.

26. Lhie2nyn2 Nie2tse.
1 'yn1 'i@1 ngu2.

27. Lhie2nyn2 Ngon2ngwe1 'yn1 mu1 ngu2.

28. �an1nia1 Sie1tsie1 'yn1 lio2 ngu2.

29. Lhie2nyn2 Ldiu2±e1 'yn1 'i@1 ngu2.

30. Lhie2nyn2 Sei1na1 'yn1 wiej2 ngu2.

31. �an1nia1 Nie2tse.
1 'yn1 mu1 ngu2.

32. Lhie2nyn2 �an1nia1 'yn1 'i@1 ngu2.

33. Ngon2ngwe1 Ke.i
1¹ey2 'yn1 ny1 ngu2.

34. Syn1mei1 �an1nia1 'yn1 ¹we.j
1 ngu2.

35. Mbe2phon1 Sie1tsie1 'yn1 ma1 ngu2.

36. Nie2tse.
1 Sie1tsie1 'yn1 ngu2.

(a) Återskapa släktträdet.

(b) Fyll i tomrummet i den sista meningen (det �nns bara ett sätt att göra det på).

!△ Det tangutiska språket är ett utdött språk i den tibetoburmanska familjen som talades
i i det tangutiska riket (1038�1227, dagens mellersta Kina). Det �nns ingen samsyn bland
lingvister om hur det lät, varför transkriberingen är baserad på en av rekonstruktionerna. De
upphöjda si�rorna indikerar språkets båda toner (1 = jämn, 2 = stigande); speci�kt är orden
för `fader' och `moder' i den första tonen. â. , ê, e., o. , y, @ är vokaler; ±, ¹, ' är konsonanter.

�Ivan Derzhanski
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Uppgift nr 4 (20 poäng). Nedan ges några korta dialoger på engenni-språket samt deras
översättningar till svenska:

1. edèì âno nwá. sesè ozyí le. lemù à? edèì ânò wei ga òkí nwa. sese ozyí le. lemù.

Kommer den här mannen att skrämma den bedragna tjuven?
Den här mannen sa att handen här mannen inte kommer att skrämma den bedragna tjuven.

2. a. vùràmù ki.nono amemùrè ânò à? a. vùràmù wei ga òkì ki.nono amemùrè ânò.

Var kvinnan lik den här �ickan?
Kvinnan sa att honkvinnan var lik den här �ickan.

3. a.mó le. lemù â. nó wuese a. vùràmù à? a.modhyòmù wei ga ò wuese a. vùràmù.

Dödade inte det här bedragna barnet kvinnan?
Ynglingen sa att detdet här bedragna barnet dödade kvinnan.

4. edèí dhia gbúnonò a.mò à? a. vùràmú ko�lomù wei ga o gbúnonò a.mò.

Kommer den elake mannen att bota barnet?
Den hostande kvinnan sa att handen elake mannen kommer att bota barnet.

5. amemùré dhiá ki.nono opilopo ânò à? a. vùràmù wei ga ó. ki.nono opilopo ânò.

Var inte den elaka �ickan lik den här grisen?
Kvinnan sa att honden elaka �ickan inte var lik den här grisen.

6. ozyì gbunono okàá nu. amù â. nò à? ozyì wei ga òkí gbunono okàá nu. amù â. nò.

Botade tjuven den här slagna gubben?
Tjuven sa att hantjuven inte botade den här slagna gubben.

7. ozyi âno kí.nonò edèí ko�lomù à? a.mò â. nò wei ga ó. ki.nono edèí ko�lomù.

Kommer den här tjuven att vara lik den hostande mannen?
Det här barnet sa att handen här tjuven inte kommer att vara lik den hostande mannen.

(a) Översätt till svenska:

8. edèì ânò nwa. sese ozyi à? amemùrè wei ga ò. nwa. sese ozyi.

9. amemùré le. lemu wúesè a.modhyòmù â. nò à?

amemùré le. lemù wei ga òki wúesè a.modhyòmù â. nò.

Här är också ett svar på engenni-språket utan en fråga för det:

10. ozyi ânò wei ga a.mó gbunono edèì.

Översätt det till svenska. Om det kan översättas på mer än ett sätt, ge alla översättningar
och förklara hur du resonerat.

(b) Översätt till engenni:

11. Kommer gubben att vara lik den här hostande ynglingen?
Barnet sa att hangubben inte kommer att vara lik den här hostande ynglingen.

12. Skrämde inte den här slagna kvinnan mannen?
Den här slagna kvinnan sa att honden här slagna kvinnan inte skrämde mannen.

(c) Om du skulle sammanställa ett lexikon för engenni, vilka grundformer skulle du välja
för orden `tjuv' och `�icka'? Förklara ditt svar.
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!△ Engenni-språket tillhör Benue-Kongospråken. Det talas av cirka 20 000 människor i Ni-
geria.

Tecknet . under den första vokalen i ett ord indikerar att alla vokaler i ordet uttalas med
tungan i en något lägre position. Tecknen �, � och � betyder hög, låg respektive fallande ton;
om inget är angivet har stavelsen mellanton. �Art	urs Seme�nuks

Uppgift nr 5 (20 poäng). Nedan ges ord och samansättningar på nordvästgbaya-språket
samt deras översättningar till svenska i godtycklig ordning:

Páá, Páá náng nú kò, Páá sèè, búmá ýık, búmá zù ýık, dáng gòk, d́ı fò, d́ı sèè,

kò ýık, kò zòk, náng ẃı, nú fò, nú lébé, sèè ẃı, ýık, ýık ẃı, zù

på ytan; ögonhåla; ögonbryn; ögonfrans; ögon/ansikte;
åkerkant; fot; glädje; lever (subst); prydlig åker; näsborre;

ovanför; giftig orm; tungspets;
att dö; att avundas; att ställa

(a) Bestäm de korrekta motsvarigheterna.

(b) Översätt till svenska: búmá zù, kò, lébé gòk, lébé ẃı.

(c) Översätt till nordvästgbaya: i centrum; huvud; missnöje; näsa.

!△ Nordvästgbaya-språket tillhör den ubangiska språkfamiljen. Det talas av cirka 200 000
människor i Centralafrikanska republiken.

Orden på nordvästgbaya ges i en förenklad transkription. P är en konsonant.
�Boris Iomdin

Redaktörer: Bozjidar Bozjanov, Ivan Derzhanski, Hugh Dobbs, Dmitrij Gerasimov,
Ksenia Gilyarova, Stanislav Gurevitj, Gabrijela Hladnik, Boris Iomdin, Bruno L'Astorina,

Jae Kyu Lee (chefredaktör), Elitsa Milanova, Aleksejs Pegu²evs, Aleksandr Piperski,
Maria Rubinstein, Daniel Rucki, Estere �einkmane, Art	urs Seme�nuks, Pavel Sofroniev,

Milena Veneva.

Svensk text: Erland Sommarskog.

Lycka till!


